1

 :دعاء غير هللا تعالى هو مثال ل
الشرك في الربوبية
عدم الشرك
اإليمان
2

 .الشرك األكبر يخرج من اإلسالم
صح
خطأ
3

 :تتضمن شهادة أن محمد رسول هللا اإليمان بأنه  ...............من هللا تعالى
مرسل
مبعوث
جميع ماسبق صحيح
4

 :معنى أشهد أن محمدا ً رسول هللا
أنفي أن محمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
أكذب أن محمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
أقر أن محمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
5

" طلب الكي لعالج بعض األمراض"
االكتواء
االحتواء
اإليواء
6

 :للتوحيد
مرتبتين
مراتب 3
مراتب4
7

 :من شهد بالتوحيد وعمل بمقتضاه مجتنبا ً للكبائر ومخلصا ً هلل تعالى فإن هللا
يدخله النار
يحرمه على النار
8

من شهد التوحيد وعمل بمقتضاه بفعل الطاعات واجتناب الكبائر والموبقات دخل النار
صح
خطأ
9

 :التوحيد هو
أعظم حقوق هللا تعالى على عباده
أخر الواجبات

10

أساس قبول كل عمل.....................
توحيد هللا تعالى
الصدق
الكذب
11

 .دعى الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم أن  ...................قبره وثنا ً
ال يجعل
يجعل
12

 .المدائح المشروعة هي التي ليس فيها لغو
صح
خطأ
13

 :قال تعالى"فأقم وجهك للدين حنيفا ً فطرت هللا التي فطر الناس عليها التبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس اليعلمون "دليل على
أن اإلنسان مفطور على التوحيد
أن اإلنسان مفطور على الشرك
14

 :تتضح حقيقة التوحيد بمعرفة
معنى التوحيد
مايضاد التوحيد وينافيه وهو الشرك
جميع ماسبق
15

:أثر إقامة المحاضرات في المساجد
أثر الدعوة إلى هللا هي هداية البشر
إضاعة الوقت وهدره
16

 :للدعوة بالتوحيد أسباب منها
التوحيد هو مفتاح الدخول في اليهودية
التوحيد ليس من الواجبات
أن الدعوة إلى التوحيد هي منهج األنبياء والمرسلين عليهم السالم
17

شي من العبودية لغير هللا تعالى هذا تعريف ل
 :صرف ْ
الشرك باأللوهية
الشرك بالربوبية
18

 :التوكل على غير هللا تعالى مثال ل
الشرك باأللوهية
الشرك بالربوبية
19

:الدعوة بالحكمة تكون لمن
يريد الحق ويقدمه على غيره
يشتغل بالباطل

للمعاند والمعارض للحق
20

 :للدعوة للتوحيد فضائل كثيرة منها
هي وظيفة الرسل عليهم السالم
هي أفضل األعمال وأحسنها
جميع ماسبق
21

 .الشرك  ,ألن من يجهله سيقع فيه ............
معرفة
تجاهل
عدم معرفة
22

 .إلى التوحيد ,والتحذير من الشرك ,رحمة بالناس من الوقوع فيه ..............
الحذر
الدعوة
عدم الخوف
23

الشي تجنبه ............
 .من الشرك  ,ألن من يخاف
ْ
الحذر
عدم الحذر
عدم الخوف
24

 ................... :يجب على من أراد الدخول باإلسالم أن
ينطق الشهادتين
يزكي
يحج
25

 .ال إله تعني اإلثبات
صح
خطأ
26

 :الشرك  .............أنواع الظلم
أعظم
أخفض
أقل
27

 :النوع الثاني من ظلم اإلنسان نفسه هو
ظلم اإلنسان لجاره
ظلم اإلنسان غيره من الحيوانات
28

 .............. :من مات على الشرك مات
مؤمنا

مشركا
مسلما
29

" ينافي التوحيد بالكلية فيخرج صاحبه من اإلسالم"
الشرك األكبر
الشرك األصغر
30

 :اتخاذ البشر آلهة من دون هللا تعالى هو
شرك أكبر
شرك أصغر
31

 :من أهم المعتقدات التي تضاد التوحيد
البراءة من كل مايعبد من دون هللا
دعاء غير هللا تعالى
32

 .هللا وحده هو الذي يدبر الكون
صح
خطأ
33

 :اعتقاد وجود إله مع هللا هو مثال على
الشرك بالربوبية
اإليمان
اإلسالم
34

 :أول مانهوا عنه األنبياء عليهم السالم
الشرك
الكذب
الربا
35

 .الشرك ال يشكل خطر على األمة
صح
خطأ

1

ض على َ
طعَ ِام المِ سكين" معنى يحض
:في قوله
تعالى"و َال يَ ُح ُ
َ
يحث
نهر في الجنة
مصدر الرزق
2

سبب نزول سورة الكافرون
لقبيلة قريش رحلتان لشام واليمن
المشركين عرضوا على النبي ان يعبدوا هللا سنة ويعبد النبي االصنام سنة
حرم على نفسه أكل العسل
3

ورث سليمان عليه السالم أباه داود عليه السالم
العلم والنبوة
الكنوز والثروات
المال
4

عاقب هللا تعالى قارون
جعله هللا حسيرا في الدنيا
خسف هللا به وبداره األرض
خالد مخلد في النار
5

كان فرعون يقتل من بني إسرائيل
الشيوخ
البنين
النساء
6

َللاُ أ َ َحد
" لمن الخطاب في قوله تعالى "قُ ْل ه َُو َ
للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم
لعامة الناس
للمؤمنين
7

صفة قراءة المسلم على نفسه المعوذات
يكتفي بقراءتها فقط
قراءتها  3مرات مع النفث
نكتفي بالمسح فقط
8

المراد بالعلو في االرض ؟
التواضع
التجبر والتكبر في االرض
الفرح والسرور
9

من مظاهر شكر النعم
التفاخر بها

نسبتها إلى هللا تعالى
االستهانة بها
10

تعني كلمة همزة
كل مغتاب للناس يعيبهم من خلفهم
طعّان فيهم ينتقصهم في وجوههم
الشخص حسن األخالق
1

تشبيه النبي صلى هللا عليه وسلم نفسه بالنذير العريان دليل على
شفقة النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته
شجاعته صلى هللا عليه وسلم
تواضع النبي صلى هللا عليه وسلم
حلم النبي صلى هللا عليه وسلم
2

معنى ادلج
أخر الليل
أول الليل
أول النهار
اخر النهار
3

)المراد بالمكاره  ,في قوله صلى هللا عليه وسلم (اسباغ الوضوء على المكاره
االعضاء
االقدام
المشاق
ما ال يصله الماء
4

الصحابي الذي اشتهر بحسن صوته القران الكريم
ابو موسى االشعري
ابو هريرة
معاذ بن جبل
سلمان الفارسي
5

االعتراف بنعم هللا والثناء عليها بها واالستعانة بها على طاعته ,تعريف ل
الوفاء
االستعانه
الصبر
الشكر
6

من االمور التي تقابل بها المصائب
كسر االواني
التضجر
البكاء

الصبر واالحتساب
7

من ثمرات محبة المؤمنين في الدنيا
مرافقتهم في الجنة
الجلوس على منابر من نور
التأثر بأخالقهم
االستظالل بظل العرش
8

من أثار جليس السوء في االخرة؟
الوقوع في المنكرات
الحشر معه
التأثر بأخالقه
التكاسل عن الطاعات
9

الذي يتكلم باستعالء وتكبر  ,هم
المتفيهقون
الثرثارون
المتشدقون
النمامين
10

هو االستعداد لقتال العدو وحماية الثغور  ,هو معنى ل
الرباط
السفر
المشاق
المكاره
1

يكون نظر المصلي في صالته الى؟
موضع سجوده
موضع قدميه
الصف الذي امامه
الى االمام
2

يجعل المصلي يديه اثناء السجود عند
ركبتيه
كتفيه
بطنه
فخذيه
3

يجعل المصلي يديه مفرجتي االصابع في
ركوعه
سجوده

قيامه
جلوسه
4

مايثاب فاعله ويعاقب تاركه
المكروه
المستحب
الواجب
المحرم
5

يجب الوضوء عند
النوم
عند ذكر هللا
عند قراءه القران
عند مس المصحف
6

دعاء الخروج من الخالء هو
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
غفرانك
توكلت على هللا
الحول والقوة اال باهلل
7

مدة المسح على الجبيرة هي
ثالثة ايام
يوم وليلة
ليلتان
حتى يستغني عنها
8

مدة المسح على الجوربين للمقيم هي
خمس صلوات
يوم وليلة
ثالث ايام
حتى يخلع جواربة
9

تعريف الطهارة ؟
رفع الحدث وازاله النجاسه
وصف قائم البدن
تعميم الجسم بالماء الطهور
10

علَى ا ْل ُمؤْ مِ نِينَ ِكت َابًا َّم ْوقُوت ًا) تدل االية على
ص َالةَ كَانَتْ َ
قال تعالى (إِنَّ ال َّ
الطهاة للصالة
الصالة في وقتها
طهارة الثياب والمكان
تدل على كل هذه االمور

